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 تقديم
 

 3602أجندة 
 ضع خطة عمل لتحقيق هذه الرؤية.تاالقتصادية وو رؤية أفريقيا لتنميتها االجتماعية 3602أجندة  عكست

 

 ج في تحقيق أفريقيا المتكاملة والمزدهرة والسلمية التي يقودها مواطنوها.ويكمن جوهر هذا البرنام

 

-د( نيباالوس ومعاهدة أبوجا والشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا )إلى خطة عمل الج 3602أجندة  ستندتو

 ي متطور.لتحديات الجديدة التي تواجه القارة في سيناريو عالملمعالجة ا -المبادرات القارية الرئيسية

 

 التطلعات األساسية
والوحدة والحكم والسالم واألمن والثقافة والنساء  االزدهارتشمل إلى سبعة تطلعات طموحة  3602أجندة  ستندت

هذه وتتمثل . 3602 السنة المئوية والشباب، فضال عن الشراكات التي من المتوقع أن تحول القارة األفريقية بحلول

 :فيما يليتطلعات ال
 

 تدامةأفريقيا مزدهرة تقوم على النمو الشامل والتنمية المس : 1 لعالتط
 نهضة أفريقياورؤية لوحدة األفريقية ل متحدة سياسيا، استنادا إلى المثل العلياقارة متكاملة و : 3 التطلع
 اإلنسان والعدالة وسيادة القانونأفريقيا الحكم الرشيد والديمقراطية واحترام حقوق  : 2 التطلع

 أفريقيا سلمية وآمنة : 4 طلعالت
 مشتركة وقيم وأخالق ت هوية ثقافية قوية، وتراث مشتركأفريقيا ذا : 5 التطلع
، وتعتمد على إمكانات الشعب األفريقي، وال سيما النساء تنميتها الشعب أفريقيا التي يقود : 0 التطلع

 األطفال.االعتناء بوالشباب، و
 ومؤثرا اومرن اومتحد اقوي اعالمي ا وعنصرا فاعالكشريباعتبارها  أفريقيا : 7 التطلع
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 الجدول الزمني
خالل الذكرى الخمسين لتأسيس منظمة الوحدة األفريقية خالل مؤتمر قمة  3602في عام  3602تمت صياغة أجندة 

 .3602االتحاد األفريقي في مايو 
 .3602في يناير  أبابا مؤتمر قمة االتحاد األفريقي في أديسخالل رسميا  3602 ت أجندةمداعت  
 

 .يةعشر في خمس خطط يتما تنفيذهإال أن رؤية للسنوات الخمسين المقبلة،  3602ين تعتبر أجندة في حو
 

 مشروعا سريعا أو "رائدا": 02 -خطة التنفيذ العشرية األولى •
 تجاريةالسرعة: تهدف إلى ربط جميع العواصم األفريقية والمراكز الفائق لقطار لالمتكاملة شبكة ال •
م والتكنولوجيا يع تنمية رأس المال البشري والعلمصممة لتسروهي : األفريقيةاإللكترونية  جامعةال •

 واالبتكار
 الحيوي والمستدامسلع الاستراتيجية السلع األفريقية: تهدف إلى تمكين البلدان األفريقية من تطوير قطاع  •

 اجتماعيا وبيئيا
الجمع بين القيادة السياسية في أفريقيا والقطاع الخاص واألوساط سنوي: يهدف إلى الفريقي األمنتدى ال •

 3602أجندة األكاديمية والمجتمع المدني لمناقشة 
 األفريقيةبلدان ال : وتشمل األهداف مضاعفة التجارة بين3602منطقة التجارة الحرة القارية بحلول عام  •

بنك التجارية العالمية وتفعيل  في المفاوضاتالموحد  ، وتعزيز صوت أفريقيا3633بحلول عام 

 ؛ةفريقيأسواق األوراق المالية األ( و3632) ألفريقيا ستثمارالا
تعزيز حرية الل التكامل القاري من خاإلسراع بشخاص: يهدف إلى األفريقي وحرية تنقل األ جواز السفر •

 ؛3602فريقية بحلول عام األ من جميع البلداناألفريقيين  جميع المواطنينتنقل 
هدف إلى إنهاء جميع الحروب والصراعات وانتهاكات حقوق ي: 3636سكات البنادق بحلول عام إ •

 اإلنسان؛
 : يهدف إلى تعزيز إنتاج الطاقة في أفريقيا؛الكبير اإنجمشروع سد  •
 لكترونية في أفريقيااإل فريقية: مصممة لتحويل التطبيقات والخدماتاأللكترونية اإل الشبكة •
جي األفريقي: يهدف إلى تعزيز التنمية األفريقية في مختلف الميادين، بما في ذلك برنامج الفضاء الخار •

والمالية والدفاع  يةالمصرفاألعمال الزراعة وإدارة الكوارث واالستشعار عن بعد والتنبؤات المناخية و

 واألمن؛
لجوي لتسهيل النقل للنقل اة موحدة : يهدف إلى توفير سوق أفريقيلنقل الجوية لوحدمال ةفريقياألسوق ال •

 الجوي في أفريقيا؛
المؤسسات المالية القارية األفريقية: تهدف إلى تسريع التكامل والتنمية االجتماعية واالقتصادية للقارة.  •

 المركزي األفريقي، وصندوق النقد األفريقي، وبنك االستثمار األفريقي؛البنك  وتشمل المؤسسات
المتحف، الذي سيتم إنشاؤه في الجزائر العاصمة، الجزائر، إلى إضافة  تالمتحف الكبير ألفريقيا: تم •

 .3600المشاريع الرائدة في يوليو 
 

 :فيما يليالغرض من وضع الخطة العشرية يتمثل 

 أهداف محددة، وتحديد االستراتيجيات وتدابير السياسات وضع تحديد المجاالت ذات األولوية، و

 .3602جندة ألالالزمة لتنفيذ الخطة العشرية األولى 

 السريع المبينة في قرارات ماالبو الصادرة عن االتحاد  العائد تحقيق ثمار برامج ومبادرات

 األفريقي لتوفير دفعة كبيرة واختراقات للتحول االقتصادي واالجتماعي في أفريقيا.
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  توفير المعلومات لجميع أصحاب المصلحة الرئيسيين على المستويات الوطنية واإلقليمية

 العشر األولى من الخطة واألدوارالمتوقعة للسنوات  النتائج اريةوالق

 صلحة في التنفيذ والرصد والتقييممسؤوليات لجميع أصحاب المإسناد ال 

  وضع الخطوط العريضة لالستراتيجيات المطلوبة لضمان توافر الموارد والقدرات جنبا إلى

 لى.جنب مع مشاركة المواطنين في تنفيذ الخطة العشرية األو
 

 3602 ألجندة النهج المبتكر

 وهذا يعزز ملكية كل من واسعة النطاق للمواطنين األفريقيين : جرت مشاوراتالمنطلق من القاعدة النهج .

ليس عمل وعمليات ونتائج المبادرة من أجل وضع أجندة قارية للتحول االجتماعي واالقتصادي. 

 شير إلى أفريقيا التي يريدونها.التي ت األفريقيأصوات الشعب ها عيروقراطيين، بل هي أجندة تدفالب

 ألصحاب المصلحة/ من التطلعات  واالستراتيجيات في کل مجالوالغايات األهداف  النتائج: تم تحديد توجيه

قوم عليه مساءلة أصحاب المصلحة ت. وستشكل األهداف األساس الذي ةوالقاري واإلقليمية يةالوطن المستويات

 عن األداء.

 نشطة والمخرجات والنتائج المخطط األسير  لرصد والتقييم لضماناالتقييم /المساءلة: هناك عنصر الرصد و

دة تنسيق البرنامج. عاساس إأ استعراضات منتصف المدة التي توفر مع-لها على المسار الصحيح لتحقيقها 

 قة المساءلة.الدارة عإلوسيتم تعيين أدوار المساءلة، وستستخدم نتائج عملية الرصد والتقييم 

 ألول مرة وضعت جميع المبادرات القارية واإلقليمية تحت مظلة واحدة. ومن المتوقع لسياساتحيز ا/ اتساق :

أن يعزز االندماج االتساق، وأن يزيل السياسة العامة، وأن يخلق مساحة إلدارة التنوع والتفرد في االتحاد 

 األفريقي.

 وخيارات التمويل المرتبطة بها. الرئيسية لتدخل ائة الموارد مجاالت / الشراكة: حددت استراتيجية تعبالتمويل

تعظيم / أدوات التمويل المحددة. ووضعت استراتيجيات لتوسيع/ طوات التالية لتفعيل استراتيجياتستتخذ الخو

 ، وسيتم تنفيذها.3602 أجندةالشراكات من أجل تنفيذ 

 ن أجندة إال أ، فقط البيروقراطيينلدى السابقة كانت معروفة  طراأل : على الرغم من أناالتصاالت استراتيجية

 / مملوكة من قبل الشعب. وقد وضعت استراتيجية لالتصاالت من أجل التنفيذ.سوف تكون مدفوعة 3602

 على أداء  والمؤسسات هو قدرة األفراد 3602 ألجندة : أحد عوامل النجاح الرئيسية للتنفيذ الناجحاتالقدر

. ويجري االضطالع بدراسة لتقييم القدرات لتلبية احتياجات إدماج األجندة في القوانين المحلية في –أدوارهم 

 سيتم توسيع نطاقها الحقا ليشمل الدول األعضاء.والقدرات في المؤسسات القارية واإلقليمية؛ 
 3602 وأجندة موريشيوس

ا وتروميلين جاليجز وأجأراضي موريشيوس تضم جزر موريشيوس ورودري أن يحدد دستور موريشيوس

ليشمل كامل  3602 أجندة وكارجادوس كاراجوس وأرخبيل شاغوس، بما في ذلك دييجو غارسيا. ويمتد تنفيذ

 أراضي موريشيوس.
على أرخبيل تشاغوس  فعالة وتجدر اإلشارة إلى أن موريشيوس غير قادرة على ممارسة سيطرة سيادية

موريشيوس إن  ني من قبل المملكة المتحدة وفرنسا على التوالي.وتروميلين نظرا الحتاللها بشكل غير قانو

 ووضعت خطة عمل خاصة بها. 3602 بأجندة ملتزمة التزاما راسخا
. ويبرز التقرير التدابير التي اتخذتها موريشيوس لتعميم 3602-3600غطي هذا التقرير المؤقت الفترة يو

 ها اإلنمائي.في إطار 3602 ألجندة التطلعات واألهداف األساسية
أهدافها في التحول االقتصادي االجتماعي في المستقبل، وتتماشى مع  3626 لعام رؤية موريشيوسجسد وت

 .3602ألجندة  المثل األساسية
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 التنفيذ في موريشيوس – 3602أجندة 
 التنفيذ المجاالت ذات األولوية األهداف التطلعات

 

تنعم باالزدهار القائم  التي أفريقيا .1

النمو الشامل والتنمية على 

 المستدامة

 

مستوى عال من المعيشة ونوعية  (1

 لجميع المواطنين يةرفاهالالحياة و

 

 الدخل وفرص العمل والعمل الالئق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البطالة من الحد

 الحكومة أولويات إحدى فرص العمل توفير يعد

 

 إلى موريشيوس في البطالة معدل انخفض

 المعلن المعدل عن ،7106 ديسمبر في 6.61%

 .7102 سبتمبر في %2.61 والبالغ سابقا

 

 مواءمة عدم مسألة تقوم الحكومة بمعالجة

 القطاعات في التدريب خالل من المهارات

 .موريشيوس اقتصاد في والناشئة القائمة

 

 البرنامج إطار في شخص 4 111 تسجيل تم

 الفنية هاراتالم لتنمية المهارات لتنمية الوطني

 كذلك البرنامج يشملو. عليها الطلب يكثر التي

 .الصناعي التعيين في المجال

 

 خاص مخطط لوضع اأحكام أيضا وضعت

 القطاع هيئات في متدرب مهندس 711 لتعيين

 برنامج إطار فيعاطل  7111 وتعيين العام

 .الشبابتوظيف 

 

 مختلف في شاب ألف تدريب حاليا ويجري

 المعلومات تكنولوجيا: ذلك يف بما القطاعات

 والتمريض والضيافة، والسياحة واالتصاالت

 هؤالء يحصلو. والبناء الطبية الرعاية وخدمات

 2111 قدره شهري رتبم على المتدربون

 (.أمريكي دوالر 021 حوالي) روبية
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 الفقر وعدم المساواة والجوع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من 0711 نحو إلعداد خاص تدريب إعداد تم

 البحرية الرحالت بوظائف للقيام البحارة

 البحارة يعفى وكحافز،. البحري النقل اتوشرك

 .الدخل ضريبة دفع من

 

والبنية طوير البرامجيات بت الحكومة تقوم

 في بما التدريب، مؤسسات في التعليمية التحتية

 .رودريغز جزيرة في التدريب مراكز ذلك

 

 

 الفقر وعدم المساواة

 الفقر ضد مارشال خطة الحكومة أطلقت

 وتشمل. االجتماعي ادواالستبع الفقر لمكافحة

 التي واإلجراءات البرامج من متنوعة مجموعة

 .وتمكينها الفقيرة األسر لمساعدة تتشابك

 

 لكل بموجبهايحق  جديدة خطة تم استحداث

 االجتماعي السجل مسجل في بالغ شخص

 حد أساس على شهري إقامة بدل على الحصول

دوالر  01 حوالي) روبية 7271 قدره أدنى

 حوالي) روبية 0271 قدره أقصى بحد أمريكي

 من لألسرة المكونة( أمريكي دوالر 701

 .أطفال وثالثة بالغين شخصين

 

 يزيد إقامة بدل لتلك األسر المخطط هذا يوفرو

 الموصى األدنى الحد عن المائة في 41 بنسبة

 ساري التدبير هذاو. الدولي قبل البنك من به

 همن واستفادت 7106 ديسمبر 0 منذ المفعول

 .أسرة 0111

 

 الدخل ضريبة مفهوم الحكومة استحدثت

 الذين األشخاص التدبير هذا يمنحو. السلبية
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 اإلدماج االجتماعي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ذلك في بما والحماية االجتماعياألمن 

 المعوقون

 حوالي] شهريا أقل أو روبية ,0119 يتقاضون

 كامل، بدوام العمل من[ أمريكي دوالر 311

 .الدولة من مقدم إضافي مالي دعم من االستفادة

 

 المسؤولية االجتماعية للشركات

 وطني واجتماعي اقتصادي مجلس تم إنشاء

 القضايا لمعالجة الوزراء رئيس برئاسة

 وتعزيز الرئيسية االقتصاديةو االجتماعية

 .المدني والمجتمع الخاص القطاع مع الحوار

 

 للمسؤولية وطنيا برنامجا الحكومة تنفذ

 بالمساهمة الشركات يلزم للشركات االجتماعية

 لدعم للضريبة الخاضع دخلها من %7 بنسبة

 ذات مجاالت ستة في المدني المجتمع جراءاتإ

 الدعم الفقر، وطأة من التخفيف: هي أولوية

 األشخاص دعم االجتماعي، اإلسكان التعليمي،

 المشاكلمعالجة  الشديدة؛ اإلعاقات ذوي

 المخدرات إساءة استخدام عن الناجمة الصحية

 .األسرة وحماية الصحي مرافق الصرف وسوء

 

 معنية بالمسؤولية سسة  مؤ الخطة هذه روتدي

 القطاعين عن ممثلين تضم للشركات االجتماعية

 .والخاص العام

 

 األمن االجتماعي لفئات السكان الضعيفة

 

حيث  قوية رفاهيةب موريشيوستتميز دولة  

 لجميع الشاملة التقاعدية المعاشات توفر

. عاما 61 الذين تزيد أعمارهم عن المواطنين

 اأساسي تقاعديا شاامع قدمت ذلك، عالوة على

 .اإلعاقة من يعانون الذين األشخاص لجميع
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 للمنح خاصا برنامجا أيضا الحكومة أطلقت

 لمتابعة معوقين طالب لخمسة الدراسية

 .محليا الجامعية الدراسات

 

 من األسر هذه لتمكين آخر رئيسي برنامج ثمة

 واالعتماد على ذاتها الفقر دائرة من الخروج

 .التعليمية إلنجازاتا تحسين خالل من

 

 الفقيرة األسر من طلبةال ولتشجيع ذلك،ل نتيجة

 تمنحهم التعليم، من أعلى مستويات تحقيق على

 02111: التالي النحو على نقدية منحة الحكومة

 للنجاح في( أمريكي دوالر 470 حوالي) روبية

 تعليم إطار في بنجاح التاسع الصف مرحلة

 روبية 72111 سنوات، تسع مدته مدرسي

 مستوى الستكمال( أمريكي دوالر 204 حوالي)

 ،مماثلة مهنية شهادة أو المدرسية الشهادة

 دوالر 0111 حوالي) روبية 32111و

 الدراسة شهادة يكملون الذين ألولئك( أمريكي

 .بنجاح الفنية المؤهالت من يعادلها ما أو العليا

 

 قانون بموجب لمواطنينكبار ا مجلس أنشئ

 من شبكة المجلس لدىو. لمواطنينا كبار مجلس

 تتلقى موريشيوس في لمواطنينا كبار جمعيات

 تعليمية أنشطة لتنظيم الحكومة من سنوية منحة

 .اإلقليمي المستوى على وثقافية وترفيهية

 

 االجتماعي الضمان وزارة توفر كما

 واإلصالح للتضامن الوطنية والمؤسسات

 :التالية االجتماعية المساعدة برامج

 ؛نقدا االجتماعية لمساعدةا (1
 ات؛االمتحان رسوم استرداد (2
 عنهم؛ المفرج لسجناءبدل ل (3
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 وخدمات عيشالقابلة للو الحديثة المساكن

 ذات جودة أساسية

 

 الحريق؛ ضحاياو الفيضانات ضحايال بدل (4
 لألشخاص الذين تجاوزت أعمارهم بدل (5

 األدوية؛ لشراء مائة سنة
 توائم؛ ثالثة /لتوائمل مساعدة (6
 لجنازة؛ل منحة (7
 من لمستفيدينا لمحتاجينل اإليجار بدل (8

 يعيشون الذين األساسي، اعدالتق معاش

 يجار؛اإل وندفعيو بمفردهم
 الذي للطفل وعالوة رأفة الرعاية بدل (9

 حيث سنة 15و أشهر 6 بين عمره يتراوح

 عن تقل ال دائمة إعاقة من الطفل يعاني

 واهتمام رعاية إلى ويحتاج 66%

 قبل من المصرح به النحو على مستمرين

 .طبيال مجلسال
 الكراسي نظارات،ال: العينية المساعدة (16

 السمع؛أجهزة تقوية  المتحركة،
 - الغذائية المساعدة -الدخل دعم برنامج   (11

 والدقيق؛ األرز بدل
 .للصيادين الجوية األحوال سوءبدل    (12
 

 المرتفعة المعيشة مستويات

 

 ذات لألسر الالئق المأوى بتوفير الحكومة تلتزم

 مليارات 0 توفير خالل من المنخفض الدخل

 لبناء( دوالر مليون 741 حوالي) روبية

 .واستكمالها تأهيلها وإعادة السكنية الوحدات

 
ون يتمتعون بالتعليم الجيد ( مواطن( 7)

م العلبمدعومة المهارات الثورة و

ثورة قائمة على التعليم ومهارات العلم  

 والتكنولوجيا واالبتكار 

نمية االجتماعية للت اأساسي االتعليم شرطيعتبر 

 .واالقتصادية ألي بلد
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وتحقيقا لهذه الغاية، توفر الحكومة التعليم  والتكنولوجيا واالبتكار

المجاني والنقل المجاني على مستوى ما قبل 

  التعليم االبتدائي واالبتدائي والثانوي

وإضافة إلى ذلك، وللتخفيف من العبء المالي، 

تكفل الحكومة حصول جميع التالميذ الذين 

البتدائية على وجبة ساخنة يلتحقون بالمدارس ا

 مجانية

ومن أجل إعداد أطفالنا، يجب أن يتطور 

ويتحسن نظامنا التعليمي. وقد أدخلت إصالحات 

رئيسية اعتبارا من هذا العام من أجل تحسين 

 إعداد شبابنا لسوق العمل

  التعليم والتدريب على الصعيدين المهني التقني

دين يشهد قطاع التعليم والتدريب على الصعي

المهني والتقني تحوال كبيرا حيث أصبح قطاعا 

نابضا وحديثا يستجيب لالحتياجات االقتصادية 

الوطنية، ويضمن أن جميع خريجي برامج 

والتقني التعليم والتدريب على الصعيدين المهني 

 .بمهارات عالية ومستعدون للتوظيف يتمتعون

 
الصحة يتمتعون ب ( مواطنون3) 

 الجيدةوالتغذية 

 الصحة صحة والتغذيةال

 .تتوفر مرافق صحية مجانية لجميع المواطنين

 الحكومة ملتزمة بتوفير خدمات صحية شاملة

من دون أي تكلفة جيدة يمكن الوصول إليها و

 .ينلمستعملا

 :وفي هذا السياق، يجري تنفيذ التدابير التالية

تم إدخال مدونة أخالقيات خاصة بالمهنيين  -

 .الصحيين

طة رئيسية جديدة للرعاية ري تنفيذ خيج -



 

ASSEMBLY/AU/11(XXIX) 

PAGE 10 

 

الصحية األولية للحد من الضغط على 

 .المستشفيات اإلقليمية

بالنسبة للمرضى الذين يحتاجون إلى  -

الرعاية المنزلية، تم إنشاء نظام للزيارات 

 .المنزلية يقوم بها ممرضون متخصصون

إنشاء عدادات مخصصة على مستوى  -

مراكز الرعاية الصحية األولية 

لتلبية احتياجات المسنين  والمستشفيات

 والمعوقين

يجري تنفيذ خطة عمل جديدة بشأن فيروس  -

-7102نقص المناعة البشرية/اإليدز للفترة 

وتطبيق الالمركزية في الخدمات  7171

المتصلة باإليدز في المراكز المجتمعية. 

وتركز التدابير األساسية أيضا على التوعية 

ا. المجتمعية وتوفير خدمات الفحص مجان

وتستهدف أنشطة الوقاية الفئات المعرضة 

لمخاطر عالية بما في ذلك متعاطو 

 .المخدرات عن طريق الحقن والسجناء

 
 نمو اقتصادي مستدام وشامل  ( اقتصادات محولة 4) 

 

 

 

 

 

 

 

وإرادة سياسية لتعزيز  اقوي اإن للحكومة التزام

 .إقامة مجتمع عادل ومنصف

 :وفي هذا الصدد، تم اعتماد التدابير التالية

وضع مؤشر للتنمية الجنسانية في  -

موريشيوس لقياس التقدم المحرز في مجال 

 المساواة بين الجنسين

ات المشاريع رائديقدم المجلس الوطني ل -

 رائدات المشاريعالدعم والمساعدة لكل من 

 .في موريشيوسوالمحتملة القائمة 
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الصناعة/التصنيع القائم على العلم 

 والتكنولوجيا واالبتكار وإضافة القيمة 

 

 

 

 

 

 

 السياحة-الضيافة

ومن أجل إعطاء دفعة جديدة لقطاع الصناعات 

التحويلية، تعمل الحكومة على وضع خطة 

لتنمية الصادرات مع التركيز على استراتيجية 

التصدير في أفريقيا، التي من شأنها أن توفر 

ؤسسات المحلية لالستفادة من دعما قويا للم

 .الفرص المتاحة في األسواق األفريقية

 

 السياحة

بنسبة  7106الوافدين لعام  ياحارتفع عدد الس

 .077227772ليصل إلى  01.0%

ساهمت السياحة والسفر مباشرة  7106في عام 

من  %0.7عمل  ) ةفرص 427211في خلق 

إجمالي العمالة(. ومن المتوقع أن يرتفع هذا 

في المائة من  0.4وظيفة ) 22111لعدد إلى ا

 .7172مجموع العمالة( في عام 

 

تعمل موريشيوس على إنشاء مناطق ترفيهية، 

 :وهي

 حوض سمكي من الطراز العالمي 

  متحف وطني 

  مناطق ترفيهية أخرى 

الزراعة الحديثة من أجل زيادة اإلنتاجية  

 واإلنتاج

 

م من تنوع اقتصاد موريشيوس بشكل على الرغ زراعياإلنتاجية واإلنتاج ال

ملحوظ، فإن القطاع الزراعي يظل ركيزة هامة 

 من ركائز اقتصادنا.

في اقتصاد موريشيوس  وسعيا لتعزيز مساهمته

وزيادة دخل المجتمع الرعوي، تنفذ الحكومة 

 اإلجراءات التالية:

إنشاء نظام إلدارة األراضي يسمح  -
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 ألراضي الهامشية لإلنتاج ااستخدام ب

تنفيذ الزراعة القائمة على التكنولوجيا  -

 والصناعات البيولوجية

استحداث زراعة حيوية/ منطقة عضوية  -

وإجراء دراسة إلنشاء معهد للتكنولوجيا 

 الحيوية

على استخدام  %02فرض ضريبة بنسبة   -

مبيدات الحشرات لتشجيع إنتاج الفواكه 

 والخضروات الصحية.

تجات منح خصم الشحن للسماح بتنويع المن -

 الزراعية المصدرة من موريشيوس.

تقدم القروض أيضا لمساعدة المزارعين  -

الذين يصيب محاصيلهم التلف بسبب 

 الظروف المناخية واآلفات واألمراض

االقتصاد األزرق/ اقتصاد   (6) 

 المحيطات للتعجيل بالنمو االقتصادي

 

 الموارد والطاقة البحرية

 

 

 

 

 

 

 

 

يشيوس أن اقتصاد المحيطات يشكل تعتبر مور 

ركيزة مستقبلية لنموها االقتصادي 

واالجتماعي، وهي تؤمن إيمانا راسخا بالحاجة 

 إلى الحفاظ على التوازن البيئي لمحيطاتنا.

 

يهدف وضع خطة المجال البحري، باعتبارها 

عنصرا هاما من عناصر خطة التنمية 

ل المستدامة، إلى ضمان اإلبقاء على رأس الما

الطبيعي وقيمة النظم اإليكولوجية في البلد 

وجميع ذلك في  –لألجيال المقبلة المتعاقبة 

خضم التغيرات المناخية )األعاصير، 

والعواصف، التآكل، ارتفاع مستوى سطح 

 البحر، وما إلى ذلك(.

وفي سياق النهوض بتنمية اقتصاد المحيطات، 

 يجري وضع المبادرات الوطنية التالية:

بتنمية صناعة مصائد األسماك من  التعجيل -

خالل تشجيع تفريغ وتجهيز كميات 

 األسماك المصيدة. 
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إنشاء مرافق مشتركة في األراضي لتربية  -

 األحياء المائية وتربية األسماك

الل تمكين مجتمع الصيادين الشباب من خ -

مساعدتهم لقروض الت المنح وتسهيال تقديم

نتاجية بطريقة اإلعلى تحسين قدراتهم 

 مستدامة

شجيع البحوث المتعلقة بإنتاج الطاقة ت -

 البحرية المتجددة

عزيز تربية الشعاب المرجانية من قبل ت -

 الصيادين والشركات الصغيرة والمتوسطة

التعديالت التي ستجرى على قانون  -

المنطقة البحرية لتلبية احتياجات تطوير 

 المرسى

التوعية بالفرص االقتصادية التي يمكن  -

ن اقتصاد المحيطات. وفي استخالصها م

هذا السياق، شاركت موريشيوس في 

استضافة مؤتمرات دولية مثل "االجتماع 

نحو  -الدولي الرفيع المستوى لموريشيوس 

مؤتمر األطراف الثاني والعشرين: 

المؤتمر الوزاري األفريقي المعني 

باقتصادات المحيطات وتغير المناخ" بدعم 

حافة بطة رامن مجموعة البنك الدولي و "

المؤتمر الوزاري والمحيط الهندي" 

لالقتصاد األزرق "بغية زيادة الوعي 

  باقتصاد المحيطات

متحدة سياسيا، وقارة متكاملة  -7

 ةاألفريقيللوحدة إلى المثل العليا  مستندةو

البنية التحتية ذات الطراز العالمي بطول 

 أفريقيا وعرضها

ترابطها بالنظر إلى أهمية البنية التحتية الفعالة و الت والبنية التحتيةترابط االتصا

تنمية بلد ما، تقوم موريشيوس بتطوير  في

 وسائل االتصال الحديثةو تكنولوجيا المعلومات
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 والبحري والجوي  والفعالة في المجال البري ورؤية النهضة األفريقية

 

القطار  الطرق ومشروع كتظاظاتخفيف برنامج 

 السريع

 

م للنقل الجماعي بأسعار نظااستحداث  يجري

معقولة مع شبكة من المحطات الحضرية 

المتكاملة الحديثة التي تشمل مرافق وقوف 

الطعام، والمساحات صاالت السيارات، و

 .حدائقالتجارية، ومناطق مخصصة للصغار، و

 

منعطف تغيير ويعتبر هذا المشروع بمثابة 

إعادة تصميم مدننا، بتماما  يقوم . وسوفكبير

نمو جديدة حول المحطات، والحد  قطابأوخلق 

بشكل كبير من وقت التنقل لمواطنينا، ورفع 

اإلنتاجية، والقضاء على إزعاج االزدحام 

فواتير استيراد النفط لدينا  وتوفيرالمروري، 

 والحد بشكل كبير من التلوث.

 

للتخفيض من ويجري حاليا وضع برنامج 

 الطرق.ازدحام 

 

 عمليات الموانئ

تثمارات ضخمة في تطوير البنية وتجري اس

التحتية للموانئ بهدف تحويلها إلى مركز بحري 

 إقليمي.

 

وفي الواقع، سيتم تشغيل رصيف ميناء حاويات 

موريشيوس الموسع بكامل طاقته بحلول أكتوبر 

مع زيادة القدرة على التعامل مع ما  7102

 71تعادل سعتها حاوية  221،111يصل إلى 

 .قدما
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ذلك هو زيادة القدرة على الوصول والهدف من 

 .قدما 71تعادل سعتها مليون حاوية  0.2إلى 

من خالل مشروع محطة  7131بحلول عام 

 الجزيرة.

 

 الربط الجوي

أصبح إنشاء ممر جوي بين آسيا وأفريقيا جزءا 

 ال يتجزأ من سياسة الوصول الجوي.

 

 قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

الربط مارات كبيرة بشأن استثالقيام ب جريي

نشر البنية التحتية زيادة تحسين  الرامي إلى

 تشمل:هي للنطاق العريض ونوعيته. و

 

البحري  ابلاالستثمار في مشروع "الك• 

بقيادة  شركات ةمجموعالثالث" من قبل 

 موريشيوس تليكوم.

 المغمورة االستثمار في كابل األلياف البصرية• 

التصاالت وعة من مشغلي امن قبل مجم

 ريونيونو وهذا سيربط موريشيوس .يناإلقليمي

جنوب عبر مدغشقر مع العمود الفقري الدولي و

 أفريقيا.

 

  فيبر تو ذي هوم" من  برنامجتسريع"

بلدة  قبل موريشيوس تليكوم لتغطية كل

 ؛ 7102وقرية بحلول ديسمبر 

 مليون روبية  711 بقيمة ستثمارا

ماليين دوالر( من قبل  2)حوالي 

CEB  عالي لتوفير النطاق العريض

لمقدمي خدمات اإلنترنت من السرعة 

خالل شبكة كابل األلياف البصرية على 
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    .الجزيرةنطاق 

 

 

. أفريقيا الحكم الرشيد، والديمقراطية، 3

واحترام حقوق اإلنسان والعدالة وسيادة 

 القانون

الممارسات الديمقراطية، و، ترسيخ القيم

حقوق اإلنسان، المبادئ العالمية لو

 العدالة وسيادة القانون و

 

 الديمقراطية والحكم الرشيد

حقوق اإلنسان والعدالة وسيادة  •

 القانون

  

 تعزيز حقوق اإلنسان  

على الصعيد تتخذ حكومة موريشيوس إجراءات 

حقوق اإلنسان، بما في وحماية تعزيز لالوطني 

ذلك من خالل المؤسسات الوطنية لحقوق 

 صكوك حقوق اإلنساناإلنسان، ونشر 

حمالت التوعية والبرامج التعليمية. وتستهدف و

 موريشيوس. اإلجراءات جميع مواطنيهذه 

الحكومة لجنة مراقبة  أنشأتوفي هذا السياق،   

حقوق اإلنسان لتحليل اآلثار المترتبة على 

التصديق أو االنضمام إلى صكوك حقوق 

 اإلنسان.

 التعديالت الدستورية 

اإلنسان، ال لنتائج لجنة حقوق المتثسعيا ل

قانون الدستور  7104 واعتمد البرلمان في يولي

( )أحكام مؤقتة( الذي لم يعد المجموعة)إعالن 

ة مجموععن البموجبه إلزاميا أن يعلن المرشح 

من القانون  4 قسمنص الي. وإليها التي ينتمي

من الجدول  3على أنه على الرغم من الفقرة 

يجوز للمرشح في نه فإاألول للدستور، 

عدم إعالن  يختاراالنتخابات العامة المقبلة أن 

 / تعلنالتي ينتمي إليها. وإذا لم يعلن المجموعة

في تلك االنتخابات عن  / المرشحةمرشحال

/ عتبر أنه اختارفإنه سي، جموعته/ مجموعتهام

في تخصيص إليه / إليها عدم النظر  اختارت

مقعد مقاعد إضافية، وال يجوز تخصيص 

 / لها.إضافي له

 حقوق اإلنسان في المدارس
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دمجت وزارة التعليم والموارد البشرية، أ

حقوق اإلنسان  ،التعليم العالي والبحث العلميو

في المناهج الدراسية للمرحلة اإلعدادية على 

 .7106أساس تجريبي اعتبارا من يناير 

 االتفاقيات والمعاهدات

 اس طرفموريشيوتعد لى المستوى الدولي، ع

 المعاهدات الدوليةاالتفاقيات و في جميع

 لحقوق اإلنسان. الرئيسية

 

 الدوري الشامل االستعراض
 فيموريشيوس للمرة الثانية ي استعراض لجرأ

منتصف ونفذ استعراض . 7103أكتوبر  73

 أن يجري ، ومن المقرر7102مايو  فيالمدة 

في نوفمبر  قادمالدوري الشامل ال االستعراض

7100. 

 

 المتبادلة بين األقران اآللية األفريقية للمراجعة
 جرت المراجعة المتبادلة بين األقران 

. ويجري إعداد تقرير 7101موريشيوس في ل

 مرحلي بالتشاور مع أمانة اآللية.

 

تمثيل أكبر للمرأة في صنع القرار على الصعيد 

 الوطني

 

في  % 3ارتفع تمثيل المرأة في البرلمان من  

إلى  7111 عام في % 2.2إلى  0000عام 

 في % 00.0وإلى  7112 عام في % 02.0

على الرغم من عدم وجود حصص  7101 عام

انتخابية في انتخابات الجمعية الوطنية. وفي 

 التي جرت فياالنتخابات العامة األخيرة 

 00.4، انخفض هذا الرقم إلى 7104ديسمبر 

 . ومع ذلك، فإن الحكومة ملتزمة التزاما تاما%
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 محافل بتعزيز المشاركة النشطة للمرأة في

. ويشير ترشيح امرأتين، وصنع القرارالسياسة 

لجمهورية موريشيوس  كرئيسة إحداهما

ألول وذلك للجمعية الوطنية،  األخرى كرئيسةو

موريشيوس، إلى التزام الحكومة مرة في تاريخ 

 صنعبأن تكون المرأة على أعلى مستوى 

  .القرار

المؤسسات والقيادة والتنمية   قادرة والقيادة التحويليةالمؤسسات ال 

 التشاركية والحكم المحلي

جميع مواطني بين يدعو الدستور إلى المساواة 

موريشيوس. كما منح الدستور السلطة القضائية 

ن حسن سير المجتمع الديمقراطي. دور ضما

ضطلع هذا األخير بمسؤولية كفالة تنفيذ يو

لتنفيذية وفقا للدستور وفي السلطات التشريعية وا

حدود الحد المسموح به في الدستور. وهي 

مكلفة أيضا بواجب حماية الحقوق األساسية 

 .التي تشمل، في جملة أمور، حماية القانون

 لجنة تكافؤ الفرص

تجسيدا اللتزام  صأنشئت لجنة تكافؤ الفر

موريشيوس الواضح بالقضاء على جميع أشكال 

 .التمييز

 مأمين المظال

مظالم للتحقيق الن رئيس موريشيوس أمين يعي  

، الحكوميين في الشكاوى المقدمة ضد الموظفين

بمن فيهم ضباط الشرطة وحراس السجون. 

ويجوز للمواطنين األفراد أو الوزراء أو 

أعضاء الجمعية الوطنية أن يطلبوا من أمين 

 .المظالم الشروع في التحقيق

 مستقلة لمكافحة الفساداللجنة ال

كلفت اللجنة المستقلة لمكافحة الفساد بموجب 

بين  ةبتعزيز الصل 7117ع الفساد لعام قانون من
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اللجنة والمنظمات الدولية من أجل تعزيز 

التعاون الدولي في مكافحة الفساد وغسل 

 .األموال

عضوا في فريق مكافحة  موريشيوستعتبر 

 والجنوبأفريقيا  شرق غسل األموال في

، ويتعين عليها أن 0000 منذ عام األفريقي

تجري تقييما مشتركا بشأن مكافحة غسل 

سنوات. تم  0األموال وتمويل اإلرهاب كل 

 .7106/7102تقييمنا في 

 كم المحليالح

( على ما 7100وينص قانون الحكومة المحلية )

 :يلي

أ( إنشاء سلطات محلية منتخبة ديمقراطيا تتمتع 

الشؤون  بقدر كاف من االستقالل الذاتي إلدارة

 المحلية في منطقتها؛

السلطات المحلية الخدمات والمرافق توفير ب( )

التي تكفل الرفاه االقتصادي واالجتماعي 

لمجتمعاتها المحلية بطريقة مستدامة إيكولوجيا 

من أجل تلبية االحتياجات الحالية والمستقبلية 

 لمجتمعاتها المحلية؛

امل والش كفؤنظام الحكم المحلي الفعال والج( 

 والمساءلة؛

 السلطات المحلية وإدارتها؛ تسييرد( 

ه( واجبات المستشارين وموظفي السلطات 

 المحلية؛

  و( مساءلة السلطات المحلية؛
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,  

ستقرار االمن واأل لحفاظ علىا  أفريقيا السلمية والمأمونة.    4

 السالمو

  سلميةالمستقرة والأفريقيا 

 م واألمنوحفظ السل ونص -

صكوك و يالهيكل المؤسس -

 السلمحول االتحاد األفريقي 

 واألمن

 والسلمالدفاع واألمن  -

تدعم موريشيوس إقامة شراكات أقوى بين 

المنظمات العالمية واإلقليمية لتعزيز السلم 

 .واألمن الدوليين

وما فتئت موريشيوس تؤيد بحزم حل 

المنازعات بالوسائل السلمية على النحو 

والقانون الوارد في ميثاق األمم المتحدة 

 التأسيسي لالتحاد األفريقي

تراث وأفريقيا ذات هوية ثقافية قوية . 2

 مشترك وقيم وأخالق

تكون النهضة الثقافية األفريقية في 

 الصدارة

التراث الثقافي، الفنون اإلبداعية 

 والشركات

 التراث الثقافي

بذلت موريشيوس جهودا كبيرة لحماية تراثها 

 ثقافي غير المادي.التاريخي وتعزيز تراثها ال

 

وهناك موقعان للتراث العالمي لليونسكو في 

 موريشيوس هما لو مورن وأبرافاسي غات.

 

وفي هذا الصدد، تمارس ضوابط تخطيط  

صارمة على التنمية المقترحة على مقربة من 

هذين الموقعين في ضوء الحفاظ على 

  /ها التاريخية، في حين أن المبانيخصائص

المدرجة على أنها التراث  األخرى المواقع

الوطني هي أيضا محمية من التأثير السلبي 

 للتنمية.

 

وفيما يتعلق بالتراث الثقافي غير المادي، 

أدرجت سيجا تيبيك وجيت غاواي في قائمة 

الممثلين لليونسكو للتراث الثقافي غير المادي 

 للبشرية

 

فن األداء  الموريشية سيجا تيبيكوتعتبر 

رمزا للمجتمع والحياة، نابض بالوالرقص 
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في حين جيت غاواي هو حفل ما قبل  يالكريول

الزفاف الذي يجمع بين الطقوس والصالة 

واألغاني والموسيقى والرقص. ويؤديها أساسا 

 موريشيون من أصل هندي.

ويعمل صندوق التراث الوطني حاليا على 

ترشيح سيجا تامبور رودريغز وسيجا شاغوس 

 آنفا.إلى القائمة المذكورة 
 

الترويج للسياحة الثقافية وإنتاج األفالم من يتم 

لخصم اخالل حوافز مختلفة مثل نظام 

ومخططات لبدء المشاريع الخاصة  السينمائي،

أصحاب المشاريع الثقافية بغية إعطاء دفعة و

 جديدة للقطاع وتعزيز اإلبداع الفني.

وباإلضافة إلى ذلك، يجري أيضا إنشاء صندوق 

 وقرية للفنانين.وطني للفنون 

موريشيوس وتعمل الحكومة على إنشاء متحف 

 .موريشيوسة لبعث تاريخ ثقافالتاريخ ولل

شعوب ال تهاتنمي قودهايأفريقيا التي . 6

تتيحها تعتمد على اإلمكانيات التي و

وخاصة النساء ، ةب األفريقيوالشع

 .والشباب، ورعاية األطفال

 

ت الجنسين في جميع مجاال المساواة بين

 .الحياة

العنف والتمييز و، النساء والفتياتتمكين 

 ت.ايضد النساء والفت

 

 من مستويات العنفتقليل ال

العنف المنزلي هو مرض اجتماعي، وأنشأت 

 منزلي.الحكومة تحالفا وطنيا لمكافحة العنف ال

 

 تشجيع المرأة على العمل

تعمل الحكومة على تعديل تشريع العمالة لجذب 

وزيادة  ةملاقوة العالاء إلى المزيد من النس

 اإلنتاجية على الصعيد الوطني.

 

والهدف من ذلك هو زيادة نسبة مشاركة المرأة 

في القوة العاملة الوطنية من الرقم الحالي البالغ 

 .7131بحلول عام  %21 إلى 43.6%
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 حقوق الطفل

يجري العمل على مشروع قانون لألطفال 

ماية حقوق زيادة تعزيز الهيكل القانوني لحل

 الطفل.

 

أن األطفال ذوي في سياسة الحكومة وتتمثل 

االحتياجات التعليمية الخاصة يجب أن يحصلوا 

على المساعدة التي تعالج الفروق واالحتياجات 

 الفردية بطريقة فعالة.

 

وفي هذا السياق، تقوم الحكومة بزيادة المنحة 

المقدمة للمنظمات غير الحكومية التي تدير 

 001حتياجات التعليمية الخاصة إلى مدارس اال

ماليين دوالر  3ماليين روبية )حوالي 

 أمريكي(.

 

 مشاركة وتمكين الشباب واألطفال 

 

 تمكين الشباب واألطفال

 

 أنشطة للشباب واألطفال
تعزيز التنمية الشاملة للشباب بما في من أجل 

ذلك األطفال، تسهل الحكومة الوصول إلى 

 واإلبداعية.لترفيهية األنشطة الرياضية وا

للبرامج المستهدفة صص اعتماد مالي وقد خ  

 التالية:

بعيدا عن علل مستضعفين إبقاء الشباب ال -

 .، مثل المخدراتالمتعددة لمجتمعا

المراهقات الفتيات تشجيع زيادة مشاركة  -

 .في األنشطة الرياضية

لألطفال في  منظمةرياضية وضع برامج  -

 .م المدرسيبعد ساعات الدوادراسة سن ال

 موريشيوس –كما تدير موريشيوس برنامج 

تحت رعاية وزارة الشباب التطوعي 

يعطي الفرصة للشباب والذي  ،والرياضة

وتنمية اإلبداع  ،الكتساب المهارات الحياتية
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 .الجماعيةروح الوبناء 

ا عالمي اوشريكالعبا  باعتبارها أفريقيا. 2

 امؤثروعلى التكيف  قويا ومتحدا وقادرا

 

في  ارئيسي اشريكباعتبارها أفريقيا 

 الشؤون العالمية والتعايش السلمي

 

 أفريقيا في الشؤون العالمية ةمكان

 شراكةال

 

تلتزم موريشيوس التزاما كامال بتعزيز صوت 

 أفريقيا ومكانتها في المفاوضات العالمية.

 

يمكن تحقيق هذا الهدف من خالل أفريقيا 

فريقية بأقصى هم كل دولة أاالموحدة، حيث تس

في تحقيق المثل  قدراتو قدراتمما لديها من 

 ومشاريعها الرئيسية. 7163جندة العليا أل

 

اتخذت موريشيوس  ،في هذا السياقو

 اإلجراءات التالية:

إطالق  ةفاستضباموريشيوس تشرفت  -

االقتصادي األفريقي في مارس من  هاجالمن

 قد تبلور التآزرف وبانعقاد المنهاجهذا العام. 

بين الحكومة والقطاع الخاص واألوساط 

 .األكاديمية في أفريقيا

ستواصل موريشيوس تشجيع االستثمارات  -

حلول التوصل إلى في أفريقيا بروح 

 أفريقية للمشاكل األفريقية.

 

بقوة في هذا السياق، تشجع حكومة موريشيوس 

أصحاب المصلحة من القطاع الخاص على 

 ،من خاللها وأمن موريشيوس سواء  ،االستثمار

في المناطق االقتصادية الخاصة التي ستنشأ من 

في مدغشقر  اتحكومبين الات يخالل اتفاق

 والسنغال وغانا.

 

لمنطقة نشاء العاجل تلتزم موريشيوس باإل -

في بفعالية التجارة الحرة القارية وتشارك 

 المناقشات.

تضامن  يعتبرالسياسي، مستوى على ال -

لقدرة  اأساسي اطشعوب أفريقيا وقيادتها شر
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سماع صوتها واالستماع إليها إأفريقيا على 

 في المحافل الدولية.

 

 77هذا التضامن مؤخرا في لقد تم التعبير عن 

عندما صوتت الدول األعضاء في  7102 ويوني

األمم المتحدة لصالح قرار قدمته الدول 

رأيا فيه تطلب األعضاء في االتحاد األفريقي 

لعدل الدولية بشأن من محكمة ااستشاريا 

وس من غشاتالعواقب القانونية لفصل أرخبيل 

 .0062موريشيوس في عام 
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